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ZAPISNIK 

SA 3. SJEDNICE VMO OREHOVICA 
 

3. sjednica VMO Orehovica održana je 27. ožujka 2019. (srijeda), s početkom u 18 sati, u 
prostorijama mjesne samouprave, Kalina 2. 
 
Sjednici su bili nazočni: 
 

-  Ružica Balaban, predsjednica VMO 
-  Valentina Vlah, zamjenica predsjednice VMO 
-  Dajna Jogan, članica VMO 
-  Saša Novalić, član VMO 
-  Božo Pavlović, član VMO 

     - Anita Šimek, zamjenska tajnica MO 
 
Ostali nazočni: 
 

-Damir Kamenar, predsjednik STK Orehovica 
-Marinko Magaš, član STK Orehovica 
-Goran Miličić, referent za mjesnu samoupravu 

 
Sjednici nisu bili nazočni: 

 
- 

 
Usvajanje zapisnika sa 2. sjednice VMO Orehovica od 27.02.2019. 
 

 Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
   
 

  

Sjednicu je otvorila predsjednica VMO Orehovica, Ružica Balaban i predložila slijedeći: 
 
 

DNEVNI RED 
 
   

1. Molba za korištenje prostora – STK Orehovica  
2. Prezentacija i informacije – Ideje za uređenje Biltena MO Orehovica  
3. Početak priprema za realizaciju programske aktivnosti Dani Mjesnog odbora 
4. Komunalna i prometna problematika  
5. Tekuća problematika  
6. Razno       

 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 



  

AD 1 
 
Predsjednica Vijeća, gđa. Balaban dala je riječ predsjedniku Stolno teniskog kluba 
Orehovica, g. Kamenaru po pitanju Zamolbe STK Orehovica za mišljenje Vijeća za 
korištenjem velike dvorane MO Orehovica bez naknade dužem od 4 sata mjesečno. Nakon 
što je obrazložio razloge traženja STK Orehovica i ukazane potrebe za češćim korištenjem 
velike dvorane MO Orehovica g. Kamenar napomenuo je kako STK Orehovica kao i njegovi 
članovi aktivno sudjeluju u pripremi i realizaciji programskih aktivnosti Vijeća Mjesnog 
odbora Orehovica kao i veliku tradicijsku važnost stolnog tenisa za Orehovicu. Nakon 
kratkog izlaganja g. Kamenara gđa. Balaban dala je zamolbu na glasanje vijećnicima. 
 
Zaključak: Vijećnici su primili na znanje navedene informacije te jednoglasno odlučili 
dati potporu Zamolbi Stolno teniskog kluba Orehovica prema nadležnim Odjelima 
gradske uprave i Gradonačelniku za odobrenjem korištenja prostora mjesne 
samouprave na adresi Kalina 2, velike dvorane MO Orehovica u trajanju dužem od 4 
sata mjesečno bez naknade. 

AD 2 
 
Ova točka dnevnog reda jednoglasno je odgođena za neku od sljedećih sjednica VMO 
Orehovica kako bi se do tada prikupile sve ideje i potrebne informacije za razmatranje 
daljnjih koraka Vijeća po ovom pitanju. 
      
Zaključak: Vijeće je jednoglasno odgodilo raspravu o ovoj točki dnevnog reda. 
 
 
AD 3 
 
Gđa. Balaban predložila je vijećnicima da se započne s planiranjem pripreme i realizacije 
programske aktivnosti Dani Mjesnog odbora. Predložila je da se program održi na otvorenom 
s bogatim zabavnim i kulturnim programom za sve generacije. Napomenula je kako su svi 
prijedlozi sugestije i prijedlozi dobrodošli, kao i da bi u narednom razdoblju trebalo definirati 
točan datum završne svečanosti (krajem svibnja) te sve aktivnosti koje će se odvijati u sklopu 
priredbe. Također je predložila da se u suradnji s Crvenim Križem organizira besplatno 
mjerenje tlaka i šećera u krvi. 
 
Zaključak: Vijećnici su primili na znanje navedene informacije i složili se s 
predsjednicom. 
 
 
AD 4 
 
4.1. Gđa. Balaban informirala je vijećnike o primijećenoj neispravnosti led katadioptera na 
Grobničkoj cesti. 
 
Zaključak: Vijećnici su primili na znanje navedene informacije koje će se na rješavanje 
proslijediti nadležnima, TD Rijeka promet sukladno garancijskom roku od strane 
izvođača radova u trajanju od 2 godine. 
 
4.2. Gđa. Jogan informirala je vijećnike o dva pješačka prijelaza na raskrižju ulica Grobnička 
cesta, Kalina i Kačjak koja su uslijed radova ostala nesanirana te predložila da se uputi 
zahtjev za sanacijom horizontalne signalizacije. 
 
Zaključak: Vijećnici su primili na znanje navedene informacije i složili se s gđom. 
Jogan. Preko TD Rijeka promet uputit će se zahtjev za sanacijom horizontalne 
signalizacije dva pješačka prijelaza. 
 
4.3. Gđa. Jogan informirala je vijećnike o dvije u potpunosti začepljene šahte za oborinske 



  

 

vode u Ulici Kalina u blizini k.br. 11 te predložila da se upit za detaljnim čišćenjem proslijedi 
nadležnima zbog velikih problema u privatnim dvorištima koji nastaju uslijed velikih kiša. 
 
Zaključak: Vijećnici su primili na znanje navedene informacije i složili se s gđom. 
Jogan. Upit za čišćenjem uputit će se preko Odjela gradske uprave za komunalni 
sustav. 
 
4.4. Gđa. Balaban informirala je vijećnike o upitu građana za zamjenom košarkaškog obruča 
i tabele na donjem igralištu u Ulici Kalina zbog dotrajalosti i nakošenosti. Sukladno upitu 
informacije sa zamolbom zamjene proslijeđene su nadležnom Odjelu gradske uprave za 
komunalni sustav te je izdan nalog za zamjenu košarkaške tabele i obruča. 
 
Zaključak: Vijećnici su primili na znanje navedene informacije. 
 
4.5. Gđa. Balaban informirala je vijećnike o od strane građana prijavljenim oštećenjima na 
dječjem igralištu u ulici Kalina. Informacije su odmah proslijeđene nadležnom Odjelu gradske 
uprave za komunalni sustav koji je u vrlo kratkom roku sanirao postojeća oštećenja. 
 
Zaključak: Vijećnici su primili na znanje navedene informacije. 
 
4.6. Gđa. Jogan predložila je da se Hrvatskim cestama temeljem usmenih pritužbi građana 
uputi zahtjev za sanacijom, prefarbavanje izblijeđenih crta, linija horizontalne signalizacije na 
frekventnom raskrižju ulica Kačjak, Grobnička cesta i Kalina. 
 
Zaključak: Vijećnici su primili na znanje navedene informacije i složili se s gđom. 
Jogan. 
 
 
AD 5 
 
Gđa. Balaban osvrnula se na zaprimljeni odgovor Postaje prometne policije Rijeka po dopisu 
Vijeća Mjesnog odbora Orehovica i ukazivanjem na učestala prekoračenja brzine vožnje u 
ulicama Grobnička cesta, Balde Fućka i Svilno. Prema Službi za sigurnost cestovnog 
prometa upućena je inicijativa za postavom preometne kutije na dionici prometnice od 
Svilnog do Orehovice čime bi se zasigurno povećalo stanje sigurnosti u cestovnom prometu. 
 
Zaključak: Vijećnici su primili na znanje navedene informacije. 
 
 
AD 6 
 
G. Novalić predložio je da se u sklopu Ekološke akcije ili neke druge aktivnosti nabavi boja 
za bojanje prometnih stupića na Grobničkoj cesti i Ulici Kalina. G. Novalić smatra da bi se uz 
malo dobrovoljnog rada i angažmana jednom radnom akcijom i bojanjem stupića pridonijelo 
prometnoj sigurnosti ali i uljepšalo vizuru prometnica.    
 
Zaključak: Vijeće će razmotriti i ispitati mogućnost nabavke boje i načina, odnosno 
radne akcije u kojoj bi se stupići mogli ofarbati. 
 
Sjednica Vijeća je završila u 19:00 h 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice.                          
 
 
Zapisničar – zamjenska tajnica MO: 

Anita Šimek 
Predsjednica VMO Orehovica: 

Ružica Balaban 
 

 
 

 


